Stanovy svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Stanovy Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Článek I.
Základní ustanovení
Svazek obcí (dále jen „svazek“) byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (Obecní zřízení).
Článek II.
Název svazku
Název svazku obcí : „Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“
Užívaná zkratka: „SOOPJOH„
Svazek sdružuje obce a města:
OBEC, MĚSTO
1. Bolkov
2. Borovno
3. Buková
4. Čižice
5. Čížkov
6. Čmelíny
7. Dobřany
8. Dolce
9. Dolní Lukavice
10. Drahkov
11. Honezovice
12. Horšice
13. Hradiště
14. Chlum
15. Chlumy
16. Chocenice
17. Chválenice
18. Kasejovice
19. Kbel
20. Klášter
21. Kozlovice
22. Kramolín
23. Letiny
24. Lhůta
25. Líšina
26. Louňová
27. Merklín
28. Mileč

ADRESA
334 01 Přeštice
335 62 Borovno
334 52 Merklín
332 09 Štěnovice
335 64 Čížkov
335 01 Nepomuk
334 41 Dobřany
334 01 Přeštice
334 44 Dolní Lukavice
335 52 Letiny
333 01 Stod
334 55 Horšice
335 44 Kasejovice
332 04 Nezvěstice
335 01 Nepomuk
336 01 Blovice
332 05 Chválenice
335 44 Kasejovice
340 12 Švihov
335 01 Nepomuk
335 01 Nepomuk
335 01 Nepomuk
335 52 Letiny
332 04 Nezvěstice
333 01 Stod
336 01 Blovice
334 52 Merklín
335 01 Nepomuk

IČO
00 57 40 82
00 57 41 39
00 25 64 71
00 25 65 28
00 25 65 36
44 62 67 54
00 25 65 52
00 57 41 63
00 25 65 61
00 57 41 71
00 57 40 31
00 25 66 09
00 25 66 25
00 25 66 41
00 57 43 25
00 25 66 76
00 25 67 14
00 25 67 31
00 25 67 49
00 25 67 65
00 57 42 95
00 25 68 11
00 25 68 20
45 33 10 06
00 57 40 66
00 25 68 89
00 25 69 01
00 25 69 27
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29. Milínov
30. Míšov
31. Mladý Smolivec
32. Mohelnice
33. Nekvasovy
34. Netunice
35. Nezbavětice
36. Nezdice
37. Nezdřev
38. Nová Ves
39. Nové Mitrovice
40. Oselce
41. Oplot
42. Otěšice
43. Polánka
44. Předenice
45. Přestavlky
46. Ptenín
47. Radkovice
48. Roupov
49. Řenče
50. Seč
51. Sedliště
52. Skašov
53. Soběkury
54. Spálené Poříčí
55. Srby
56. Štěnovice
57. Tojice
58. Třebčice
59. Tymákov
60. Týniště
61. Únětice
62. Vlčí
63. Vlčtejn
64. Vrčeň
65. Zemětice
66. Žákava

332 04 Nezvěstice
335 63 Nové Mitrovice
335 01 Nepomuk
335 01 Nepomuk
335 47 Nekvasovy
332 04 Nezvěstice
332 04 Nezvěstice
334 01 Přeštice
335 44 Kasejovice
334 41 Dobřany
335 63 Nové Mitrovice
334 43 Dnešice
335 46 Oselce
334 01 Přeštice
335 01 Nepomuk
332 09 Štěnovice
334 01 Přeštice
334 52 Merklín
334 01 Přeštice
334 53 Roupov
334 45 Řenče
336 01 Blovice
335 01 Nepomuk
335 52 Letiny
334 01 Přeštice
335 61 Spálené Poříčí
335 01 Nepomuk
332 09 Štěnovice
335 01 Nepomuk
335 01 Nepomuk
332 01 Tymákov
334 01 Přeštice
336 01 Blovice
334 01 Přeštice
332 04 Nezvěstice
335 41 Vrčeň
334 52 Merklín
332 04 Nezvěstice

48 33 34 68
00 25 69 43
00 25 69 35
00 25 69 51
00 25 69 78
00 25 69 94
49 18 05 09
00 57 33 70
00 57 41 12
00 57 42 87
00 25 70 52
00 57 41 47
00 25 70 61
00 57 43 17
49 18 05 92
00 57 41 80
48 33 33 44
00 25 71 41
00 57 42 10
00 25 71 76
00 25 71 84
00 25 71 92
00 57 42 44
00 57 42 61
00 25 72 22
00 25 72 49
00 57 42 36
00 25 73 03
46 81 01 61
44 62 66 14
00 25 73 38
00 57 42 52
00 57 43 33
00 57 42 79
00 57 40 58
00 25 74 27
00 25 74 60
48 33 33 10

Článek III.
Sídlo svazku
Sídlo svazku:

Obecní úřad Chlum, Chlum č. p. 71, PSČ 332 04
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Článek IV.
Předmět činnosti
Předmětem činnosti je zejména zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení
problematiky z oblasti odpadového hospodářství činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č.
128 / 2000 Sb., o obcích a dále např. zastupování zájmů samosprávy v oblasti
odpadového hospodářství v daném území, spolupráce s ostatními subjekty
pohybujícími se v oblasti odpadového hospodářství a orgány státní správy a ostatní
samosprávy, společný postup obcí svazku k řešení a realizaci projektů v oblasti
nakládání s odpady a ostatní činnosti směřující k rozvoji jednotlivých členských obcí
svazku
Článek V.
Majetkové poměry – příjmy svazku obcí
1. Majetek svazku vzniká vložením členských podílů členů Svazku a jeho další
hospodářskou činností, které zůstávají v majetku každé členské obce svazku a
budou převedeny na svazek obcí. S těmito prostředky bude nakládáno na
základě rozhodnutí orgánů svazku obcí, které s prostředky budou nakládat
v souladu s těmito stanovami.
2. Výše každoročního členského příspěvku z členských obcí do svazku obcí
je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce vždy k 1.lednu
předchozích roku, dle ČSÚ. Členský příspěvek je splatný vždy do 30. června
každého kalendářního roku. Každá členská obec (město) je povinna příslušnou
částku příspěvku do svazku obcí uhradit, na základě vystavené faktury
bezhotovostním finančním převodem na účet svazku obcí.
3. Vstoupí-li v průběhu kalendářního roku na základě usnesení svého
zastupitelstva a na základě schválení členství ze strany Výkonné rady do
svazku obcí nová členská obec, je povinna uhradit členský příspěvek v
plné výši vstoupí-li do poloviny kalendářního roku. Vstoupí-li nová
členská obec na základě usnesení svého zastupitelstva a na základě
schválení členství ze strany Výkonné rady do svazku v průběhu druhé
poloviny kalendářního roku, je povinna uhradit členský příspěvek na
tento rok ve výši poloviny členského příspěvku za tento daný kalendářní
rok. Toto neplatí pouze v případě vstupu obce do svazku obcí (tedy
schválení vstupu ze strany zastupitelstva obce a Výkonné rady svazku)
v posledním měsíci kalendářního roku. Za uvedený kalendářní rok je
v tomto případě obec povinna zaplatit pouze jednu dvanáctinu ročního
členského příspěvku.
4. Příjmy svazku obcí tvoří finanční prostředky, nepeněžité finanční prostředky,
nemovitosti.
5. Členské obce svazku mohou vnést do svazku další věci za účelem činnosti
svazku.
6. Na případné ztrátě v hospodaření svazku se podílí členové svazku v poměru
dle jednotlivých členských podílů dle členských příspěvků. O účasti
přidružených obcí Svazku na podílu při případné ztrátě v hospodaření Svazku
rozhoduje shromáždění zástupců, jako nejvyšší orgán svazku.
7. Dary darované svazku se stávají majetkem svazku
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Článek VI.
Vznik členství
1. Zakladatelské obce vstupují do svazku na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce o vstupu obce do svazku obce. Členství obce ve
svazku vzniká podepsáním zakladatelské smlouvy starostou(kou) obce.
Další nově přijatá obec (která není zakládající obcí uvedenou
v zakladatelské smlouvě) se stane právoplatným členem svazku obcí po
schválení vstupu do svazku obcí zastupitelstvem obce a podepsáním
dodatku zakladatelské smlouvy právnickou osobou nově přistoupivší
obce (starostou obce).
2. Do svazku obcí mohou vstoupit rovněž organizační složky statutárního
města Plzně s vlastními zastupitelstvy a ostatními orgány dle zákona o
obcích - městské obvody statutárního města Plzně. Do svazku vstupují
jako městské obvody stanovené územní hranicí městských obvodů dle
Statutu města Plzně a počtem obyvatel žijícím na území městského
obvodu. Z hlediska stanov svazku je na ně pohlíženo jako na
samostatnou členskou obec se všemi právy a povinnostmi.
Článek VII.
Zánik členství
1. Členství ve svazku obcí zaniká písemnou výpovědí členské obce,
neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od data jejich
splatnosti a vyloučením ze svazku na základě vážných důvodů (porušením
ustanovení stanov – viz dále bod 3.), a to pouze rozhodnutím 1/3 všech
zástupců jeho členů z řad členských obcí.
1. Pokud roční členský příspěvek členské obce svazku není uhrazen
nejpozději do 30.6. daného kalendářního roku, členství obce ve svazku
obcí je pozastaveno a nejbližší Shromáždění zástupců obcí svazku má
právo rozhodnout o vyloučení ze svazku obcí. Neuhrazení členského
příspěvku za daný kalendářní rok do 30.6. je považováno za vážné
porušení stanov a zavdává příčinu pro vyloučení dané obce ze svazku
obcí.
2. Členství lze ukončit k 31.12. daného roku, v němž je svazku doručena písemná
žádost o ukončení členství. Tuto žádost je povinen člen svazku doručit
výkonnému orgánu svazku v minimální časové lhůtě 3 měsíce před koncem
roku, ve kterém chce ukončit členství. Písemná žádost musí obsahovat
usnesení z jednání zastupitelstva, které vyslovilo souhlas s ukončením členství
obce ve Svazku.
3. Vážnými důvody k ukončení členství se rozumí např. zcizení majetku Svazku,
poškození dobrého jména Svazku, protiprávní jednání obce vůči Svazku,
neoprávněné zacházení s majetkem Svazku bez vědomí jeho orgánů apod.
4. Obec, která ukončila členství ve Svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními
členy Svazku za závazky Svazku vzniklými v době jejího členství ve Svazku.
5. Odstupující člen Svazku má právo na majetkové vypořádání postupem
shodným s vypořádáním při zrušení Svazku podle článku XVII. těchto stanov.
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Článek VIII.
Práva členů
1. Účastnit se a hlasovat prostřednictvím svého zvoleného zástupce jednání
shromáždění zástupců, jako nejvyššího orgánu svazku (v případě neúčasti
zvoleného zástupce obce může tento písemně zplnomocnit pro jednání
nejvyššího orgánu svazku jiného zástupce obce z řad samosprávného orgánu
obce). Každý člen svazku má na jednání nejvyššího orgánu jeden hlas.
2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů svazku.
3. Být pravidelně informován o aktivitách a činnostech svazku a jejich výsledcích.
4. Navrhovat konkrétní činnosti a aktivity svazku.
5. Využívat všech služeb svazku
6. Nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku a přesvědčovat se o
správě majetku svazku.
7. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel určených
rozhodnutím nejvyššího orgánu svazku.
8. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím
nejvyššího orgánu svazku.
Článek IX.
Povinnosti členů
1. Důsledně dodržovat stanovy Svazku a rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku,
hájit zájmy a dobré jméno svazku, plnit přijaté úkoly.
2. Platit členské příspěvky v určené výši a termínech dle ustanovení nejvyššího
orgánu svazku.
3. Účastnit se jednání (zasedání) nejvyššího orgánu svazku.
4. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí shromáždění zástupců, chránit
jej a přispívat k jeho rozmnožování.
5. Koordinovat zájmy a cíle své obce (jako členské obce svazku) se zájmy,
záměry a cíli svazku.
6. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku.
7. Propagovat svazek jak mezi občany členských obcí, tak i u ostatních obcí
(svazků), orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských
sdružení, nadací, fondů a ostatních institucí včetně zahraničních.
8. Zabezpečit plnění dalších úkolů vyplývajících z usnesení shromáždění
zástupců.
9. Povinnosti členských obcí svazku mohou být u jednotlivých činností a aktivit
svazku dále upraveny rozhodnutím shromáždění zástupců.
Článek X.
Vztahy členů a Svazku
1. Vzájemné vztahy členských obcí a Svazku mající charakter prodeje a koupě,
zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu apod. se vždy
upravují písemnými smlouvami na základě příslušných právních norem.
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Článek XI.
Orgány svazku
Orgány svazku jsou :
1. Nejvyšší orgán svazku - Shromáždění zástupců
2. Výkonný orgán svazku - Výkonná rada
3. Dozorčí orgán svazku – Dozorčí rada
Článek XII.
Shromáždění zástupců
2. Nejvyšší – vrcholným orgán svazku je Shromáždění zástupců (dále jen SZ).
Tvoří jej výlučně starostové jednotlivých členských obcí svazku nebo jimi
pověření zástupci – členové obecních zastupitelstev.
3. SZ je svoláváno minimálně 1x ročně, svolává ho a zároveň řídí jeho jednání
předseda výkonného orgánu. Svolává ho minimálně 14 dnů před termínem
konání na základě rozhodnutí výkonné rady.
4. SZ je usnášení schopné, je – li přítomna alespoň 1/3 všech zástupců jeho
členů z řad členských obcí.
5. SZ rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů (popř. jejich
pověřených zástupců), pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
6. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změna a doplnění stanov,
určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční účetní
uzávěrky a rozpočtu, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení
svazku jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin přítomných členů SZ.
7. Ze zasedání SZ se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání SZ,
prezenční listinu, program SZ, přijatá rozhodnutí, uvedení případného
výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, námitky členů. Každý člen
SZ má právo na jeden výtisk zápisu ze Shromáždění.
8. SZ si může vyhradit rozhodnutí v jakékoli otázce, týkající se činnosti svazku.
9. Podrobnosti svého jednání upraví SZ svým jednacím řádem.
10. Jednání SZ jsou veřejná a pozvánka na ně je vyvěšena na veřejně
přístupných místech v členských obcích svazku minimálně 7 dní před
termínem jeho konání.
11. Působnost SZ
• přijímá, mění a doplňuje stanovy
• přijímá nové členy Svazku
• vylučuje členy Svazku
• rozhoduje o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů,
případných investičních podílů členských obcí a ročních členských
příspěvků
• volí, jmenuje a odvolává členy výkonné rady svazku včetně jejího
předsedy a kontroluje její činnost
• projednává a schvaluje roční rozpočet svazku a roční závěrečný
účet svazku a rozhoduje o použití volných finančních prostředků
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•
•
•
•
•
•
•

rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku svazku obcí, rovněž
tak o majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo
jiné podobné evidence, iniciuje tyto zápisy a kontroluje jejich stav
schvaluje jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast
třetích osob na nich
rozhoduje o účasti Svazku v jiných subjektech
rozhoduje o plánu činnosti Svazku
rozhoduje o investiční politice a investičních aktivitách Svazku
schvaluje případnou formu a výši odměn osobám, pověřeným ve
svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací
rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku
Článek XIII.
Výkonná rada svazku

1. Výkonná rada svazku (dále jen „VR“) je složena ze 7 členů Shromáždění
zástupců.
2. Předsedu VR (místopředsedu) a jeho členy volí Shromáždění zástupců.
3. Člen výkonné rady nesmí být zároveň členem dozorčího rady svazku.
4. Předseda VR v případě své nepřítomnosti pověří jednoho z členů VR
zastupováním, zejména vedením jednání VR.
5. Jednání VR jsou neveřejná a řídí se jednacím řádem VR, který schvaluje
shromáždění zástupců.
6. VR rozhoduje na základě usnesení. Pro přijetí usnesení VR je potřeba
souhlasu nadpoloviční většiny jeho přítomných členů.
7. VR vede a řídí svazek obcí v době mezi jednáními Shromáždění zástupců.
8. VR informuje svazek o své činnosti na každém zasedání Shromáždění
zástupců.
9. VR má v působnosti :
• vedení účetnictví, evidence a archivace veškeré písemné dokumentace
svazku
• svolává Shromáždění zástupců dle potřeb, nejméně 1 krát ročně.
• požádá – li alespoň 1/3 řádných členů svazku o svolání jednání
Shromáždění zástupců, je VR povinna svolat mimořádné zasedání
Shromáždění zástupců, a to v termínu do 30 dnů od doručení písemné
žádosti podepsané 1/3 řádných členů svazku.
• připravuje podklady pro jednání Shromáždění zástupců.
• podává informace členům svazku a veřejnosti o činnosti svazku
• statutárním zástupcem svazku je předseda VR (v době jeho
nepřítomnosti pak místopředseda VR), který je oprávněn podepisovat
právní akty na základě usnesení VR a Shromáždění zástupců.
• zřizování výborů, komisí a ostatních poradních a pracovních orgánů
svazku
• zpracování odborných návrhů a doporučení
• zajištění plnění usnesení Shromáždění zástupců
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Článek XIV.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada svazku (dále jen DR) má 3 členy.
2. V čele DR je její předseda, který je volen Shromážděním zástupců, stejně tak
jako ostatní členové DR.
3. Člen DR nesmí být zároveň členem výkonné rady.
4. Jednání DR jsou neveřejná.
5. Do působnosti DR patří:
• provádět kontrolu hospodaření svazku nejméně 1x ročně při roční
uzávěrce, případně nezávislého auditu
• o kontrole hospodaření svazku podává písemnou zprávu vždy při
nejbližším zasedání Shromáždění zástupců
• předseda DR má právo účasti na zasedání výkonné rady s hlasem
poradním
• člen dozorčí rady má právo být přítomen při hodnocení veřejných
zakázek zadávaných Svazkem s hlasem poradním
• dohlížet na zákonnost činnosti svazku, dodržování stanov a na
hospodaření svazku
6. Zprávy o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho
finančními prostředky předkládá DR zástupcům jednotlivých obcí
v Shromáždění zástupců, kteří ho předkládají svým jednotlivým
zastupitelstvům.

Článek XV.
Kontrolní pravomoc členských obcí svazku
1. Pravomocí kontroly hospodaření svazku obcí a rovněž tak dodržováním
stanov svazku a ostatních interních předpisů svazku jakož i kontrolou
dodržování zákonnosti při činnosti svazku mají jednotlivá zastupitelstva
členských obcí svazku prostřednictvím svého zástupce - člena nejvyššího
orgánu svazku za obec na základě písemné žádosti zastupitelstva obce o
provedení kontrolní činnosti svazku obce.
Článek XVI.
Změna stanov
1. Každý člen svazku (řádný člen Shromáždění zástupců) může předložit návrh
na změnu stanov svazku. O změně rozhoduje na svém jednání Shromáždění
zástupců. K přijetí usnesení o změně či doplnění stanov svazku je třeba
souhlasu 2/3 většiny všech přítomných členů Shromáždění zástupců.
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Článek XVII.
Zánik Svazku
1. Svazek obcí se zrušuje usnesením Shromáždění zástupců k němuž je potřeba
2/3 všech členů Shromáždění zástupců.
2. Likvidační zůstatek (schodek) bude rozdělen mezi členy svazku poměrem k
počtu obyvatel jednotlivých členských obcí svazku.
3. Likvidátor bude ustanoven v souladu s obchodním zákoníkem.

Datum schválení úpravy stanov: 25.05.2021 (stav platný ke dni 23.09.2021)
Datum registrace stanov : …………………………….
(doplní příslušný správní úřad)

Podpis předsedy výkonné rady svazku a razítko svazku :

Mgr.
František
Šindelář

Digitálně podepsal
Mgr. František
Šindelář
Datum: 2021.09.29
16:58:00 +02'00'

Razítko svazku

Mgr. František Šindelář
Předseda výkonné rady
Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
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